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Verslag vijfde ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 26 november 2014, 13.15 uur - 16.30 uur 

Tussentijdse informatieoverdracht en verantwoording 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Marcel Franssen  Adelante 
 Moniek de Haas  Adelante 
 Jos Lenaards  Envida Thuiszorg 
 Ben Penninger  Envida Thuiszorg 
 André Oostdijk  Leger des Heils 
 Dylan van Hooren  Radar 
 Stijn van Geleuken  Virenze 
 Ron van Nostrum  Xonar 
 Peter Smeets  Xonar 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Sven Amkreutz  gemeente Gulpen-Wittem 
 Vivian Tillmann  gemeente Maastricht 
 Frank Houben  gemeente Maastricht 
 Huub Seijben  gemeente Maastricht 
 Ingrid van der Heijden gemeente Meerssen 
 Bianca Vaessen  gemeente Maastricht 
 Hélène Martinussen  gemeente Maastricht 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen 
 Arjen Voorhorst  gemeente Sittard-Geleen 
 Florence van de Heyden gemeente Vaals 
 Judith Brans  gemeente Vaals 
 Josina van Wingerden gemeente Valkenburg 
  
 Projectleiding inkoop 
 Roel Kramer  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Marcel Simons  Maastricht & Heuvelland 
 Juwi Liu   gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 13.15 - 13.30 uur 
 

1. Welkom en opening - Roel Kramer 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze vijfde ontwikkeltafel tussentijdse 
informatieoverdracht en verantwoording. Dit is de laatste fysieke ontwikkeltafel voor het 
kerstreces. De voorzitter deelt mee dat de agenda voor vandaag van tevoren is verstuurd. Het 
onderwerp van deze bijeenkomst zijn bijlagen 4 en 5, welke in concept op de website zijn 
geplaatst. Tussentijds zijn twee werkgroepen aan de slag gegaan om vanuit de vorige 
ontwikkeltafel aan een aantal voorzetten voor deze ontwikkeltafel te werken. Dit is in het 
voorliggende stuk geland. Vandaag zal bekeken moeten worden wat nog aangepast of opgepakt 
moet worden om opnieuw tot een voorzet te komen. Naar aanleiding van deze fysieke 
ontwikkeltafel gaat men de komende week weer aan de slag. De resultaten hiervan zullen dan 
naar de virtuele ontwikkeltafel gaan. De laatste ronde zal dan halverwege volgende week 
plaatsvinden. Vervolgens kan daarover in de tweede week van december de besluitvorming bij 
de gemeenten plaatsvinden, zoals ook al eerder is aangegeven. 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat een uitgebreide verslaglegging plaatsvindt zodat iedereen 
ook virtueel de procesgang goed kan volgen. Daarnaast worden ook geluidsopnames gemaakt 
voor de verslaglegging. 
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2. Terugblik OT 5 november en proces nadien - Roel Kramer 
 De voorzitter deelt mee dat mevrouw Liu en de heer Seijben de trekkers van de werkgroepen 

zijn geweest. Dit heeft tot de bijlagen geleid. Zij zullen per onderwerp de vraagstukken et cetera 
aangeven. 

 
3. Bijlage 4 van de DVO, toelichting/behandeling - Juwi Liu en Huub Seijben 
  
 Bevoorschotting 
 Mevrouw  Liu licht toe dat er nog een paar vraagpunten zijn. De eerste vraag is of de 

bevoorschotting op 100% gezet kan worden. Spreekster vindt dit geen probleem. 
 Aldus wordt afgesproken. 
  
 Daarnaast heeft spreekster van het Wmo-kantoor ook nog een paar vragen binnengekregen. Het 

Wmo-kantoor wil het liefst een periode van vier weken voor de bevoorschotting hanteren. Het 
voorstel was echter om een periode van een maand te hanteren. 

 De heer Van Hooren en mevrouw Vaessen zijn beide voorstander van een periode van een 
maand. 

 De heer Lenaards merkt op dat dit ook aansluit bij de jaaroverzichten. 
 De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen er voorstander van zijn om voor de bevoorschotting 

een periode van een maand te hanteren. Dit moet naar het Wmo-kantoor teruggekoppeld 
worden. 

 Mevrouw Van Wingerden zal dat doen. 
 

 De heer Voorhorst vraagt ter verduidelijking of het niet zo is dat de individuele gemeente de 
bevoorschotting per maand accorderen. 

 De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 Mevrouw Vaessen voegt toe dat er een financieel overzicht naar de achttien gemeenten komt 

over hoe de bevoorschotting moet plaatsvinden, zodat Maastricht de instellingen namens de 
achttien gemeenten kan bevoorschotten. Dit komt te staan in het uitvoeringsplan dat bij de 
centrumregeling hoort. Daarvoor is deze input nodig. 

  
 De heer Van Hooren vraagt of het realistisch is dat het formulier voor 1 december 2014 bij de 

betreffende gemeente ingediend moet zijn (pagina 2). 
 De heer Van Geleuken vindt de haalbaarheid afhankelijk van wanneer het concept beschikbaar 

is. Als dit vandaag wordt beslist, kan het snel gaan. 
  
 Mevrouw Liu vraagt of er nog vragen zijn over het formulier. 
 De heer Van Hooren vraagt waarom de postcode op het formulier staat. 
 Mevrouw Liu vindt ook dat de postcode inderdaad verwijderd kan worden. 
 De voorzitter stelt vast dat met de vaststelling van het formulier, inclusief de wijziging ten 

aanzien van de postcode, het formulier snel kan worden aangeleverd. 
  
 De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de bevoorschotting. 
 De heer Van Hooren mist ook de juiste adressering van elke gemeente. 
 Mevrouw Liu verwijst naar tabel 3 (pagina 13). Dit moet worden ingevuld zodat het formulier op 

de juiste plek terechtkomt. 
 Mevrouw Vaessen merkt op dat deze tabel niet nodig is, tenzij men dit doet met betrekking tot 

het consult detachering. Voor de bijlage zelf zijn de adressen van de gemeenten voor jeugd niet 
nodig. Voor de Wmo zijn slechts de adressen van de zes gemeenten nodig. 

 De voorzitter vat samen dat voor de zes Heuvellandgemeenten bij de Wmo de adressen nodig 
zijn. De rest kan echter via de centrumgemeente Maastricht lopen. 

  
 De heer Bierma stelt voor om het aangepaste formulier zo snel mogelijk op de website te 

plaatsen samen met een bericht aan de aanbieders. 
 Mevrouw Liu antwoordt bevestigend. Daarnaast stelt spreekster voor ook de zes 

Heuvellandgemeenten te verzoeken de juiste contactpersoon aan te geven zodat de informatie 
aangevuld kan worden. 

  
 De voorzitter vraagt of het plaatsen van het formulier op de website deze week haalbaar is. 
 Mevrouw Liu antwoordt bevestigend. 
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 De voorzitter vraagt vervolgens wat een haalbare terugzenddatum van het ingevulde formulier 
is. De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen akkoord gaan met een uiterste inzenddatum van 
5 december 2014. 

 De voorzitter vraagt of er nog meer vragen zijn over de bevoorschotting. 
 De heer Van Hooren merkt op dat het aanleveren van het realisatieoverzicht binnen vijf dagen 

na afloop van iedere maand qua bedrijfsvoering niet haalbaar is (pagina 2). Momenteel is dit aan 
het einde van de volgende maand. 

 De heer Oostdijk sluit zich bij deze opmerking aan. 
 Mevrouw Liu zal dit op een maand zetten. 
 Aldus wordt afgesproken. 

 
 De heer Penninger vraagt uitleg over de officiële format van het realisatieoverzicht. 
 Mevrouw Liu antwoordt dat dit nog moet worden afgesproken. Dit zou de declaratiestandaard 

moeten zijn. 
  
 De heer Van Hooren heeft dezelfde vraag ten aanzien van de spiegelinformatie. Dit zou 

eenvoudiger gemaakt kunnen worden, omdat de informatie anders dubbel wordt aangeleverd. 
 Mevrouw Liu antwoordt dat het realisatieoverzicht het arrangementniveau betreft. De 

spiegelinformatie is echter op basis van de huidige producten. 
 De heer Van Hooren stelt voor dit om te draaien. In het realisatieoverzicht kan men de huidige 

producten laten zien, maar daarin staat ook het unieke arrangement per cliënt. 
 De heer Lenaards sluit zich bij dit voorstel van de heer Van Hooren aan. 
 Mevrouw Liu vindt dit inderdaad een optie. Dan kan men de informatie bundelen en kunnen zich 

geen dubbelingen voordoen. 
 De heer Simons vindt dit ook een optie. Interessant is echter wat de realisatie is. Bij de DBC's 

wordt de verrichtingenadministratie bijgehouden. Uiteindelijk leidt dit aan het einde tot de 
afsluiting van de DBC. Pas dan weet men over welke DBC het gaat. De vraag is echter in 
hoeverre de aanbieders vanuit een verrichtingenadministratie de informatie per maand als 
realisatie kunnen aanleveren zodat de gemeente dit wel kan volgen. Spreker vraagt of dit 
haalbaar is. 

 De heer Van Geleuken heeft toch moeite met de spiegelinformatie. Er is immers gezegd dat de 
aanbieders de 20% bezuiniging onder andere kunnen realiseren door minder administratieve 
lasten. Bij een arrangement heeft men immers niet meer met 160 verschillende producten, maar 
met 1 product te maken. Toen is gezegd dat op de arrangementen wordt gerapporteerd omdat 
daarop wordt afgerekend. De spiegelinformatie wordt daarnaast voor 2016 verzameld om te 
bekijken of het een reële prijs is. In de tekst staat echter dat de aanbieder maandelijks iets over 
elke DBC moet rapporteren. Dat houdt bij 1000 cliënten in dat maandelijks 1000 registraties 
gedaan moeten worden. Dit houdt dus een administratieve verzwaring in (arrangementen en 
spiegelinformatie). Eerder is afgesproken dat de aanbieders open zijn over de spiegelinformatie. 
Spreker stelt daarom voor om een paar instellingen eruit te nemen om een analyse voor de 
inkoop van 2016 te maken. Voor de DBC wordt dit immers een hele tour. 

 De heer Simons bevestigt dat de vereenvoudiging inderdaad zo is aangehaald. Het is echter ook 
de bedoeling dat van het huidige administratieve systeem bij de aanbieders afgetapt wordt. Daar 
moet men vooral niets nieuws naast gaan zetten. Spreker hoopt dat vanuit de bestaande 
systemen met een bepaalde query informatie gemakkelijk naar boven gehaald kan worden. De 
vraag gaat over het niveau van de informatie. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat alle DBC's in januari worden afgesloten. Deze informatie 
kan worden aangeleverd. Hier staat echter dat de informatie per maand aangeleverd wordt. Dat 
is iets anders dan het afsluiten van een DBC. Spreker voorziet geen problemen als afgesloten 
DBC's aangeleverd moeten worden. 

  
 Mevrouw Vaessen stelt vast dat de spiegelinformatie juist nodig is om te bekijken of de 

arrangementen werken, naast de doorkijk naar 2016. De vraag is dan hoe vaak de 
spiegelinformatie nodig is. De gemeente zal dit immers niet iedere maand toetsen. Spreekster 
stelt vast dat men voor de zomer eigenlijk al met de inkoop voor 2016 moet starten. Dat is ook 
een goed moment om die informatie op te vragen. Daarnaast kan de spiegelinformatie aan het 
einde van het jaar nog een keer worden gevraagd. Spreekster wil graag in oplossingen denken, 
juist om ook geen extra administratieve verzwaringen bij de instellingen te hebben. 

 De heer Seijben merkt op dat er ook instellingen zijn die hebben aangegeven dat zij de 
spiegelinformatie zo kunnen aanleveren. 
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 De heer Lenaards voegt toe dat Envida momenteel elk uur, per dag, per week, per maand 
et cetera administreert vanwege de gegevensaanlevering aan het CAK voor de eigen bijdrage. 
Dat is zo afgesproken. 

 Mevrouw Brans merkt op dat er sprake is van vier klikmomenten. 
 De voorzitter antwoordt dat dit de herijking van de bevoorschotting betreft. De voorzitter stelt 

vast dat een aantal informatiestromen goed op elkaar moeten worden afgestemd. De 
declaratiestroom is bijvoorbeeld iets anders dan de bevoorschotting. Daarbij zou men echter wel 
hetzelfde principe kunnen hanteren. De DBC-systematiek zit echter anders in elkaar dan de 
gegevensaanlevering aan het CAK. 

 De heer Van Geleuken stelt voor om een werkgroep van GGZ-aanbieders in te stellen die bekijkt 
of dit naar één model voor 2016 gebracht kan worden. 

 De heer Lenaards voegt toe dat een maand niets zegt over de arrangementen. 
  
 De heer Voorhorst vraagt of men iets kan met de beleidsinformatie die verplicht is. 
 Mevrouw Liu antwoordt dat de periodiciteit van de basisset voor de aanlevering voor het sociale 

domein te laat is voor het maken van de analyses voor de inkoop voor 2016. 
  
 Mevrouw De Haas vraagt of ook rekening wordt gehouden met de seizoensinvloeden. 
 De heer Seijben antwoordt dat hiervan eerder is gezegd dat in het proces hiermee rekening 

wordt gehouden. 
 De voorzitter voegt toe dat het ook niet de bedoeling is om vanaf februari alle arrangementen op 

de schop te nemen. In de ontwikkeltafel prijs/prestatie wordt bekeken hoe dit naar een 
daadwerkelijke bijlage 1 voor 2016 vertaald kan worden. 
 

 De voorzitter stelt vervolgens vast dat de aanwezigen nog steeds niet klaar zijn met het thema 
spiegelinformatie versus declaratie-informatie. Voor de NZa's is het minder spannend, maar voor 
de DBC-codes wordt het een stuk lastiger. De voorzitter merkt op dat beschermd wonen wel 
goed maandelijks te volgen is, maar bijvoorbeeld jeugd- en opvoedhulp niet. 

 De heer Van Geleuken wil graag een datakerkhof bij de gemeenten voorkomen. De aanbieders 
hebben bij de arrangementen transparantie verklaard. De gemeente kan altijd informatie 
opvragen. Spreker ziet dit liever dan standaard iedere maand informatie aanleveren. 

 De voorzitter stelt vast dat de heer Van Geleuken voorstelt om iedere maand de afgesloten 
DBC's bij de spiegelinformatie mee te geven. Daarnaast kan in een werkgroep ten behoeve van 
de ontwikkeltafel prijs/prestatie de ontwikkeling worden besproken en hoe men slim met de 
informatiestromen kan omgaan. 

 Mevrouw Vaessen wil graag bekijken op welke momenten de gemeente de spiegelinformatie 
nodig heeft om het proces verder uit te zetten. Spreekster deelt mee dat de VNG het proces in 
deze regio heel nadrukkelijk wil volgen omdat deze systematiek eventueel over het gehele land 
bij jeugd uitgerold zou kunnen worden. 

  
 De heer Seijben wil echter graag voorkomen dat informatie niet geleverd kan worden als dit 

gevraagd wordt. Spreker ziet een diversiteit in aanbieders en problematiek. Spreker stelt voor om 
voor vier groepen de afspraken te bekijken en dit gericht met de aanbieders te bespreken. 

 Mevrouw Liu wil nu hierover graag een concrete afspraak maken. Het is inderdaad niet de 
bedoeling dat de gemeente binnen een week reageert op de rapportages van de aanbieders. De 
gemeente wil echter aan de hand van de spiegelinformatie goed inzicht krijgen in de ontwikkeling. 
Spreekster kan zich in dit kader heel goed een aantal vraagpunten voorstellen. Spreekster wil 
echter niet wachten tot vlak voor de zomer, want zij kan de benodigde analyseperiode nu niet 
goed inschatten. Spreekster sluit aan bij het voorstel van de heer Seijben. Zij wil deze slag zo 
snel mogelijk aan het begin van 2015 maken om ervaring op te doen. 

 De heer Van Geleuken stelt voor om in de DVO op te nemen dat de aanbieders binnen redelijke 
tijd aan de data-uitvraag van de gemeente meewerken. 

 De voorzitter antwoordt dat dit in de DVO staat. 
 

 De heer Van Hooren vindt dat het bij deze systematiek geen waarde heeft om informatie over 
afgesloten DBC's te geven. Het gaat veel meer om hoeveel DBC's men per maand open heeft 
staan. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt dat in het arrangement het aantal cliënten staat. 
 De heer Seijben voegt toe dat de DBC-codes een laag dieper gaan dan het arrangement. De 

insteek was om te bezien hoe het arrangement in elkaar zit. Dat is wat men niet weet en 
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inderdaad niet hoeveel DBC's zijn afgesloten. Dit alles moet echter geen ballast betekenen. De 
heer Seijben stelt vast dat er sprake is van een grote diversiteit. Spreker stelt voor om vier 
groepen te benoemen. 

 De voorzitter stelt vast dat de doelstelling van de informatie is om te checken of de 
arrangementen passen. Het is echter niet ten behoeve van de declaratie bedoeld. De voorzitter 
vraagt vervolgens om de groepen te benoemen. 

 Mevrouw Vaessen geeft de volgende groepen aan: 
1. Jeugd GGZ, met de Basis GGZ, 
2. Jeugd GGZ met de DBC-systematiek, 
3. jeugd vanuit de AWBZ met de NZa-codes, 
4. jeugd- en opvoedhulp (subsidies), 
5. beschermd wonen. 

 Deze systematieken kan men niet met elkaar vergelijken. 
  
 De heer Simons stelt vast dat men bij de DBC's alleen de diagnoses ziet. Spreker vraagt hoe de 

informatie eruitziet. 
 De heer Van Geleuken geeft aan dat men bij de gesloten DBC's een eindproduct heeft. Spreker 

kan zich heel goed voorstellen dat men hieruit meer informatie wil destilleren, bijvoorbeeld qua 
gemeente of qua regio. 

 De heer Franssen deelt mee dat bij Adelante de meeste DBC's een jaar lopen. Deze worden pas 
in januari 2016 gesloten. Dus gedurende het jaar 2015 bestaat er geen informatie over gesloten 
trajecten. Spreker vindt de toename van het onderhanden werk daarom veel interessanter. De 
waarde hiervan is geen eindwaarde, maar een momentopname. Bij de spiegelinformatie zou men 
kunnen aangeven hoeveel zorgwaarde per kwartaal is gegenereerd. Dit zou men dan aan de 
geopende arrangementen kunnen spiegelen. Verder bestaat in 2015 het voordeel dat men op 
1 januari een nieuwe start maakt. Er zijn dan namelijk geen overlopende DBC's uit 2014. De 
DBC's lopen dan eenmalig gelijk met het begrotingsjaar. Burgers die echter halverwege 2015 
instromen, lopen weer uit de pas omdat die DBC een jaar open blijft staan tot halverwege 2016. 
Het gaat dus eigenlijk om de groei van de zorgzwaarte die men in een periode genereert. Dat zou 
ongeveer tegen de opbrengst van een arrangement afgezet moeten worden. 

  
 De heer Simons vraagt of het haalbaar is om de informatie over de onderhanden-werkpositie 

elke periode te doen. 
 De heer Franssen vindt dat in goed overleg de informatie gedeeld moet worden, omdat er sprake 

kan zijn van een vertekend beeld. Men moet de informatie eigenlijk veel meer op de grote 
getallen bekijken: wat is de waarde in DBC's en wat is de waarde die de arrangementen 
opleveren? 

 De voorzitter stelt vast dat dit ook alles te maken heeft met voor welk doel men de informatie 
nodig heeft. Er zijn drie verschillende soorten van informatie: 
1. beleidsinformatie, 
2. declaratie-informatie, 
3. arrangementsinformatie. 

 Deze verschillende vormen van informatie moet men ook goed scherp krijgen ten aanzien van 
het uitvragen van de informatie. Dit is ook debet aan de huidige DBC-systematiek waarbij is 
geprobeerd om de beleidsinformatie en de declaratie-informatie in een pakket te duwen. 

 De heer Van Geleuken deelt de opvatting van de heer Franssen. Het grootste probleem is het 
kalenderjaar versus de essentie van de DBC's met het schadejaar. Dit moet inderdaad in een 
werkgroep worden uitgezocht. 

  
 Mevrouw Rosenke geeft aan dat bij de arrangementen inderdaad is afgesproken dat het per 

kalenderjaar gebeurt. Is daarnaast ook afgesproken dat de DBC's gewoon blijven doorlopen? 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat deze vraag nog open is. In Utrecht wordt alles bijvoorbeeld 

op 31 december 2015 weer afgesloten. Anders heeft men immers te maken met onderhanden 
werk. 

 Mevrouw Rosenke stelt voor om de DBC's van de ambulante jeugdhulp wel af te sluiten omdat 
men met subregio's te maken heeft. 

 Mevrouw Vaessen wil het niet te ingewikkeld maken. De DBC is immers de spiegelinformatie en 
de betaling is het arrangement. En dit gaat per kalenderjaar. Dit is afgesloten aan het eind van 
2015, terwijl de behandeling dan nog niet klaar hoeft te zijn. Hiervoor moet een constructie 
worden bedacht. 
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 De heer Simons vraagt zich überhaupt af of men heel moeilijk moet doen met de 
spiegelinformatie. Dit wordt immers pas interessant bij grote fluctuaties. Spreker ziet geen 
meerwaarde als de informatie in januari in plaats van in juni wordt aangeleverd. Men zal alleen 
die groepen moeten bekijken waarbij sprake is van grote fluctuaties. Maar het moet ook niet heel 
veel werk zijn om die gegevens boven water te halen. 

 De heer Franssen vindt dat men oog moet hebben voor de ontwikkelingen die men wil volgen. 
Wat doen de cliënten: is er veel meer vraag dan waarop men had gerekend? Wat is de 
zorgzwaarte per cliënt? Spreker stelt vast dat deze twee variabelen belangrijk zijn. 

  
 De heer Voorhorst mist de voortgang. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat men op casusniveau ook met elkaar in contact blijft. Deze 

discussie gaat echter alleen over de facturatie. 
 De heer Simons voegt toe dat in principe vanuit het basisjaar 2012/2013 een goede inschatting 

over 2016 vanuit het bestaande arrangementtarief wordt gemaakt. Spreker wil alleen die 
informatie hebben die daarbij hoort. Spreker deelt ook de opvatting van mevrouw Liu. Men moet 
inderdaad ook oefenen of de informatie gemakkelijk uit de systemen rolt. Is alles goed leesbaar? 
Hierover moet men het eens worden. 

  
 De voorzitter wil dit onderwerp nu graag afronden. Er worden een aantal groepen benoemd en 

er komt een voorstel waarin de vraagstelling en de aanpak gekoppeld aan de ontwikkeltafel van 
het volgend jaar geprobeerd wordt te plaatsen. Dit zal dan in het virtuele plaatje worden 
meegenomen. De voorzitter vraagt of de aanwezigen hiermee akkoord gaan. 

 Mevrouw Liu stelt vast dat er vijf groepen zijn. 
 De heer Bierma vraagt of dit uitmondt in een afspraak voor februari van volgend jaar. 
 Mevrouw Liu stelt voor dat de groep dit jaar nog een keer bij elkaar komt, waarbij afgesproken 

wordt welke aanbieder welke rapportage aanlevert. Vervolgens moet bij de DBC's naar de 
overzichten van het onderhanden werk en de afgesloten DBC's worden gekeken. Dit kan na de 
eerste maand van 2015 geanonimiseerd aangeleverd worden, zodat de werkgroep dit in januari 
kan bekijken. 

 De voorzitter antwoordt bevestigend. Men kan echter niet op een maand sturen. Men moet een 
trend volgen om grip te krijgen. De voorzitter deelt echter de opvatting dat men zo snel mogelijk 
een start moet maken. 

 Mevrouw Liu voegt toe dat men daarvoor concrete informatie nodig heeft. 
  
 De heer Simons vraagt of vijf werkgroepen worden ingesteld. 
 De heer Van Geleuken vindt dat men voor de Jeugd GGZ niet twee verschillende werkgroepen 

moet instellen. 
 Mevrouw Liu vat samen dat er dus vier werkgroepen worden ingesteld: 

1. Jeugd GGZ, 
2. jeugd vanuit de AWBZ met de NZa-codes, 
3. jeugd- en opvoedhulp (subsidies), 
4. beschermd wonen. 
Aldus wordt afgesproken. 

  
 De heer Oostdijk heeft nog vraag over het realisatieoverzicht. Wordt dit via VECOZO geregeld? 

In Tilburg gaat het bijvoorbeeld gewoon via het VECOZO-portal. 
 De heer Simons vraagt zich af in hoeverre dit al geregeld is. 
 De heer Franssen merkt op dat de arrangementen niet in VECOZO passen. 
 Mevrouw Liu vindt dit nog niet eens het grootste struikelblok. Tilburg is maar een gemeente. Hier 

is echter sprake van een grotere groep in plaats van maar een gemeente. Voor zover spreekster 
weet, is dit nog niet helemaal ingeregeld. Spreekster wil het liefst samen afspreken dat als het via 
VECOZO kan en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) gereed is, dat men dan zo snel 
mogelijk hierop overgaat. 

 De heer Oostdijk vraagt of het op dezelfde manier in de Excel-bestanden gaat. 
 De heer Van Hooren stelt voor om na afloop van het eerste kwartaal met terugwerkende kracht 

drie maanden aan te leveren. 
 De heer Seijben vindt dit het meest ideaal. Als dit niet lukt, zal men echter een Excel-sheet 

moeten aanleveren. Maastricht heeft ook niet dezelfde visie als de gemeente Tilburg. 
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 Mevrouw Rosenke vraagt hoe de bijstelling van de bevoorschotting zich verhoudt tot de andere 
achttien gemeenten. Wordt dit ook in het uitvoeringsbesluit verder beschreven? 

 Mevrouw Vaessen antwoordt bevestigend. 
 

 De heer Lenaards vraagt om aan de tweede zin op pagina 4: 'Er wordt zoveel als mogelijk 
gebruik gemaakt van landelijke systemen zoals het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) om 
in de informatiebehoefte te voorzien' toe te voegen: ‘bij voorkeur’. Dat maakt met name de ICT-
ondersteuning een stuk gemakkelijker. 

 De heer Seijben en de voorzitter gaan akkoord. 
 Aldus wordt afgesproken. 

 
 De heer Van Hooren stelt vast dat is afgesproken dat in de tekst '5 werkdagen' gewijzigd wordt in 

'1 maand'. 
 Mevrouw Liu antwoordt bevestigend. 

 
 De heer Van Hooren merkt op dat op pagina 5 staat: 'uiterlijk binnen 1 maand na afloop van het 

kalenderjaar dient de aanbieder de definitieve eindafrekening in bij de gemeente'. De heer Van 
Hooren stelt voor om hiervan ‘2 maanden’ te maken, dus eind februari. 

 Mevrouw Liu geeft ten aanzien van de termijn van negen maanden die daar genoemd staat aan 
dat het Wmo-kantoor alles het liefst in het eerste kwartaal afgewikkeld wil hebben vanwege de 
jaarrekeningen die voor april opgesteld moeten worden. 

 De heer Lenaards merkt op dat het streven moet zijn dat alles voor mei afgehandeld moet zijn 
vanwege de jaarrekeningen, dus binnen twee maanden. 

 Mevrouw Liu stelt vast dat men dus binnen twee maanden moet aanleveren. Daarna heeft men 
een maand de tijd tot 31 maart. Men heeft dus voor 1 april de afrekening binnen. 

 De heer Bierma merkt op dat de gemeente niet binnen een maand de afrekening gereed kan 
hebben. 

 De heer Van Hooren stelt voor om de termijnen te delen. Iedere partij heeft dan zes weken. 
 De heer Seijben merkt op dat men vaak de berekeningen nog zal moeten corrigeren, om daarna 

pas de definitieve berekeningen te maken. 
 Mevrouw Vaessen geeft aan dat dit niet haalbaar is gezien de hoeveelheid instellingen die 

gecontracteerd zijn, naast de vrijgevestigden. Dit betekent dat er meer dan 
tweehonderd eindafrekeningen binnen een maand moeten worden gemaakt. 

 Mevrouw Liu vraagt wat dan wel realistisch is. 
  
 De heer Seijben vraagt zich af waarom hier nu negen maanden staat. Dat lijkt veel. 
 Mevrouw Liu geeft aan dat de termijn heel ruim is genomen. Mevrouw Liu vraagt opnieuw wat 

wel realistisch is. 
 Mevrouw Van Wingerden vraagt welke termijn het zorgkantoor hanteert. 
 De heer Oostdijk antwoordt dat op 1 maart de nacalculatie gereed moet zijn. 
  
 De voorzitter vraagt hoelang het zorgkantoor erover doet om tot de definitieve afrekening te 

komen. 
 De heer Bierma antwoordt dat men hier zeven maanden over doet. 
 De heer Oostdijk voegt toe dat hij recent de eindafrekening van het vorige jaar heeft ontvangen. 
 De heer Lenaards merkt op dat de eindafrekeningen altijd heel lang duren. 
  
 Mevrouw Liu merkt op dat men te maken krijgt met arrangementen waarvan men de tarieven en 

de duur weet. Spreekster denkt dan ook dat de afrekening eenvoudig zal zijn. Iets anders zijn de 
analyses op basis van de spiegelinformatie. Dit wordt in 2015 goed bekeken. Spreekster vraagt 
zich af hoe complex de afrekening van de arrangementen zal zijn. 

 De heer Van Geleuken denkt ook dat de afrekening eenvoudig zal zijn en dat Virenze de 
informatie over de arrangementen binnen een maand kan aanleveren. Immers, alleen de maand 
december ontbreekt dan nog en de informatie over de andere maanden is al bekend. 

 De heer Van Hooren vraagt of de E-standaard niet wordt gebruikt om het jaar af te sluiten. 
 De E- standaard wordt dus voor de spiegelinformatie gebruikt, maar niet om het jaar af te sluiten. 

Radar heeft een kleine maand nodig om die informatie over het aantal arrangementen aan te 
leveren. De heer Van Hooren vindt dit alles echter toch lastig. 

 De voorzitter deelt mee dat voor de afronding van het jaar alleen de declaratie-informatie nodig 
is en niet de spiegelinformatie. 
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 Mevrouw Van Wingerden stelt voor om toch 1 maart aan te houden. 
 De heer Simons merkt op dat het merendeel van de informatie al gedurende elf maanden is 

ontvangen. 
 De heer Seijben vindt dat men wel reëel moet zijn. Voor het maken van driehonderd 

afrekeningen zijn veel mensen nodig. Op arrangementniveau is het echter wel relatief eenvoudig. 
 De heer Lenaards stelt voor om een differentiatie aan te houden. Sommige partijen kunnen 

immers de informatie ook eerder aanleveren. 
 De heer Seijben stelt vast dat de aanlevering dus uiterlijk half februari moet geschieden, en 

daarna moet een termijn voor de definitieve afrekening worden vastgesteld. 
 Mevrouw Vaessen merkt op dat men bij de vrijgevestigden altijd kan afwijken omdat dit iets 

complexer is. 
  
 Mevrouw Liu stelt voor om een termijn van zes weken voor de aanlevering van de 

arrangementen vanuit de aanbieder naar de gemeente aan te houden. 
 De heer Simons stelt voor om toch binnen twee weken de aantallen aan te leveren. 
 De heer Van Hooren merkt op dat er ook nog correcties op de grote Q komen. 
 De heer Franssen deelt de opvatting van de heer Van Hooren en is ook een voorstander van 

halverwege februari. 
 De heer Seijben merkt op dat bij de arrangementen de onderaannemers niet relevant zijn voor 

het proces. 
 Mevrouw Liu deelt de opvatting van de heer Seijben. De gemeente hoeft alleen te weten dat het 

arrangement is gestart. 
 De voorzitter stelt vast dat men het simpeler wil maken. Daarom moet men ook de oude 

begrippen loslaten. Is het realistisch om een deadline van twee weken te hanteren? 
 De heer Oostdijk heeft een voorkeur voor zes weken. De dagbesteding gaat vaak via een 

onderaannemer en is extramuraal. Een termijn van twee weken is dan erg kort. 
 Mevrouw Vaessen merkt op dat de aannemer het arrangement naar de onderaannemer doorzet. 
 De heer Simons stelt vast dat het alleen om de start van het arrangement gaat. Het gaat niet om 

de afloop van het arrangement. 
 De heer Oostdijk ziet bij de arrangementen dan geen probleem. 
  
 De heer Van Nostrum vraagt zich af hoe spannend dit is als de gemeente de definitieve 

eindafrekening nog niet heeft gemaakt. Dit is bij de AWBZ in feite niet anders. Dit geeft de 
gemeente ook de tijd om hierover langer te doen. 

 De heer Lenaards merkt op dat de accountants dan wel voorbehouden zullen maken. Spreker 
vindt het van belang dat zaken zo snel als mogelijk worden afgehandeld. 

 De heer Simons stelt vast dat men maximaal vijftien arrangementen bij een jeugd- en Wmo-
aanbieder kan hebben. Daarvoor heeft men dan twee weken de tijd. 

 Mevrouw De Haas merkt op dat in de eerste week van januari de medewerkers wel nog vaak 
vakantie hebben. 

 De heer Van Geleuken stelt voor om het simpeler en sneller te doen. Dat kost iedereen minder 
werk. 

 De voorzitter stelt voor om een streefdatum op te nemen. 
 De heer Seijben gaat hiermee akkoord. 
 Aldus wordt afgesproken. 

 
 De heer Oostdijk heeft nog een vraag over pagina 4, derde alinea: 'De gemeente is bevoegd, 

indien daartoe aanleiding is om de bevoorschotting per direct te beëindigen'. Wat is hiervan de 
aanleiding? 

 De heer Simons antwoordt dat gewerkt wordt met 'high trust, high penalty'. Men moet een 
achtervang hebben als verkeerde informatie wordt aangeleverd. 

 De heer Bierma voegt toe dat in de DVO ook de omstandigheden beschreven staan waarbij met 
onmiddellijke ingang het contract kan worden beëindigd. Dit betreft met name de strafrechtelijke 
sfeer. 
 

 De heer Lenaards merkt op dat het overzicht rekenkundig niet helemaal klopt. 
 Mevrouw Vaessen legt uit dat de genoemde voorbeelden niet matchen. 
 De voorzitter begrijpt de opmerking. 
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 Facturatie 
 Desgevraagd stelt mevrouw Liu voor om de termijnen gelijk te houden aan de termijnen van de 

bevoorschotting om uniformiteit aan te brengen. De termijn wordt dan ook een maand. Mevrouw 
Liu stelt vast dat dus hetzelfde stramien qua frequentie als bij de bevoorschotting wordt gevolgd. 

 Mevrouw Vaessen voegt toe dat men wel altijd eerder kan aanleveren. 
 De heer Simons merkt op dat het gevolg dan wel is dat men langer moet wachten op de betaling 

als men geen bevoorschotting heeft. 
 Desgevraagd geven de heer Seijben en mevrouw Vaessen aan dat volgens de regels van de 

gemeente Maastricht de factuur ook binnen dertig dagen betaald moet zijn. De algemene regels 
van de desbetreffende gemeente gelden in dit geval. De factuur moet ook binnen een maand 
binnenkomen. Daarop staat echter geen sanctie. 
 

 Mevrouw Liu heeft ook nog een vraag van het Wmo-kantoor ontvangen. Men kan factureren als 
het arrangement is opgeleverd, maar soms kan het opleveren van een arrangement heel lang 
duren, bijvoorbeeld twaalf maanden. Wanneer mag men dan declareren? 

 De heer Seijben merkt op dat in de tekst staat: 'die geheel zijn geleverd'. Dat betekent dus aan 
het eind van het arrangement. 

 Mevrouw Vaessen geeft aan dat men altijd een voorschot kan maken als een kleine aanbieder in 
de knel komt. 

 Mevrouw Liu voegt toe dat in de DVO hierover ook een passage staat opgenomen. 
 De heer Lenaards merkt op dat voor de nieuwe aanbieders in overleg ook een bevoorschotting 

mogelijk is. 
 Mevrouw Liu stelt vast dat de ruimte hiervoor dus al in de DVO staat opgenomen. De tekst blijft 

dus gehandhaafd. 
 Aldus wordt afgesproken. 
  
 De heer Van Hooren vraagt of het ook nog noodzakelijk is om te vermelden dat het op 

31 december stopt. Een dagbesteding loopt bijvoorbeeld door totdat iemand 65 jaar wordt. Mag 
een aanbieder dit dan per jaar afrekenen? 

 Mevrouw Liu antwoordt ontkennend. Het arrangementstarief geldt immers per jaar. 
 De heer Simons voegt toe dat voor 31 januari 2016 op zijn laatst voor 2015 is gefactureerd. 
 De heer Van Hooren stelt vast dat men dus standaard aan het einde van het jaar factureert, 

tenzij men eerder een arrangement afwikkelt. 
 Mevrouw Vaessen voegt toe dat de gemeente geen langdurige indicaties voor jaren afgeeft. In 

de verordening van Maastricht-Heuvelland staat maximaal drie jaar. Daarna wordt de situatie 
opnieuw beoordeeld. Dit is dus sneller dan de werkwijze van het CIZ. 
 

 Declaratie 
 De heer Van Hooren vraagt uitleg over 'declaratie heeft betrekking op deze periode geleverde 

jeugdhulp' (pagina 6 punt 5). 
 Mevrouw Liu antwoordt dat deze zin eruit gehaald kan worden. 
 Aldus wordt afgesproken. 
  
 De voorzitter stelt verder vast dat het declaratieprotocol nog aan het begin van 2015 moet 

worden opgesteld en bijgevoegd. 
 Mevrouw Liu wil dit graag in de werkgroep bekijken. Spreekster heeft hiervan landelijk weinig 

voorbeelden teruggevonden. Spreekster vraagt of de aanbieders voorbeelden hebben. 
 Mevrouw De Haas zal dit bij haar contactpersoon navragen. 

 
4. Pauze 14.55 tot 15.08 uur 

 
 Woonplaatsbeginsel (jeugd) 
 De voorzitter heropent de vergadering en verwijst naar het geel gearceerde blok in de tekst. 

Hierover zullen zeker nog vragen zijn. 
 De heer Seijben verwijst in dit kader naar voetnoot 3 (pagina 5): 'Ter vaststelling van het 

woonplaatsbeginsel dient de handreiking van de VNG toegepast te worden door de 
zorgaanbieder'. Het proces is bij jeugd zo uitgewerkt dat de gemeente het woonplaatsbeginsel 
toepast. Zo staat het ook in de tekst beschreven. Het vraagpunt dat speelt betreft de beschreven 
situatie waarin geen ondersteuningsplan is. De vraag is of dat ondersteuningsplan er moet 
komen. 
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 Desgevraagd vindt mevrouw Van Wingerden dat er wel een ondersteuningsplan moet komen. 
De gemeente betaalt hiervoor immers. 

 Mevrouw Vaessen legt uit dat de huisarts een officiële verwijzer is. De gemeente kan niet bij de 
arts neerleggen dat hij/zij een ondersteuningsplan moet maken, wetende dat de arts maar 
tien minuten voor een consult heeft. 

 De heer Seijben geeft aan dat de ingezette dienstverlening ook gewoon gaat plaatsvinden. De 
vraag is echter of men een ondersteuningsplan wil. Het ontbreken daarvan is geen belemmering 
voor de zorg. 

 De heer Bierma merkt op dat dit wel zo in de DVO is geregeld. Het idee was dat het 
ondersteuningsplan deel uitmaakt van de beschikking die de burger uiteindelijk krijgt. De 
gemeente wil ook graag de voortgang bewaken. 

 Mevrouw Rosenke geeft het voorbeeld van een huisarts die naar een psycholoog verwijst. Deze 
psycholoog stelt vervolgens een behandelplan op. Welke toegevoegde waarde heeft de extra 
bureaucratische stap van het ondersteuningsplan dan nog voor de jeugdige? 

 Mevrouw Vaessen geeft aan dat er altijd een meldingsplicht moet zijn, zodat de gemeente 
bijvoorbeeld kan zien of er met een gezin meer aan de hand is. Spreekster stelt vast dat de 
huisarts een autonome verwijzer is. Als bij elke melding een ondersteuningsplan wordt gevraagd, 
wordt het werk van de arts eigenlijk overgedaan. 

  
 De heer Bierma stelt voor om de verwijzing van de huisarts op te nemen. Wat is dan echter de 

juridische basis van de betaling van de factuur? 
 De heer Seijben en mevrouw Vaessen geven aan dat er altijd een beschikking komt. 
 Mevrouw Rosenke merkt op dat de gemeente Sittard-Geleen besloten heeft om niet altijd een 

beschikking af te geven. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit inderdaad per regio verschillend kan zijn. 
 Mevrouw De Haas geeft aan dat in de Zorgverzekeringswet staat dat de verwijzing van de arts in 

het dossier moet zitten. Hierop kan men controleren. 
 De voorzitter herhaalt dat het voorstel is dat de verwijsbrief van de arts als bijlage wordt 

toegevoegd. Daarmee is de rechtmatigheid ook gedekt. 
  
 De heer Van Hooren wijst op de technische aspecten van het berichtenverkeer. Men kan dit niet 

in het systeem verwerken en terugkoppelen als dit niet op de juiste manier wordt ingeladen. Een 
beschikking is een bericht dat bij de zorgaanbieder wordt aangeleverd. Aan de hand van het 
bericht kan het berichtenverkeer worden gedaan. Dit kan vervolgens via VECOZO worden 
uitgedeeld. Dat is dan de basis voor de spiegelinformatie. De zorgaanbieder kan echter niet 
handelen zonder het eerste bericht met een bepaalde code. 

 Mevrouw Vaessen begrijpt dit niet goed. Volgens de Jeugdwet heeft men immers recht op zorg 
bij een verwijzing van de huisarts. 

 De voorzitter stelt vast dat sprake is van twee niveaus; enerzijds de verwijsbrief waarmee de 
uitvoering start en anderzijds het facturatie-/declaratie-/verantwoordingsproces met het 
berichtenverkeer. Er zal nog een slag gemaakt moeten worden tussen de verwijzing van de 
huisarts en het openen van een arrangement en alles wat daarmee samenhangt. 

  
 Mevrouw Liu vraagt hoe dit nu verloopt. 
 De heer Van Hooren antwoordt dat in de verstandelijke-gehandicaptensector dit altijd via het 

berichtenverkeer verloopt. 
 Desgevraagd geeft de heer Franssen aan dat de onderwijskundige het zorgtraject bij dyslexie 

initieert. De school is de poortwachter. In andere regio's ziet men de zorgaanvraag van de 
onderwijskundige als de gemeentelijke beschikking, waarmee het arrangement wordt gestart. Dit 
is echter een vreemde constructie. 

 Mevrouw Vaessen merkt aanvullend op dat het per regio/gemeente verschillend kan zijn of men 
wel of niet een mandaat bij het onderwijs neerlegt. In de regio Maastricht-Heuvelland moet de 
onderwijskundige altijd langs de gemeente. 

 Mevrouw Rosenke voegt toe dat dit voor de Westelijke Mijnstreek ook geldt. 
  
 De heer Seijben stelt vast dat de regio Maastricht-Heuvelland een beschikking wil. Als dit in 

iedere regio/gemeente echter anders wordt geregeld, is dit voor de aanbieders wel heel lastig. 
 De voorzitter wil streven naar een dusdanige systematiek in de bijlagen 4 en 5 van de DVO dat 

de achttien of zes gemeenten hiermee uit de voeten kunnen. 
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 De heer Voorhorst vraagt of men iets met het plan van aanpak kan. 
 De heer Van Hooren merkt op dat een cliënt in VECOZO moet staan. Een cliënt staat er niet in 

als geen beschikking is afgegeven. 
 Mevrouw Rosenke stelt voor dat de aanbieder met de gemeente belt als een cliënt met een 

verwijzing van een arts komt. 
 Desgevraagd stelt mevrouw Vaessen vast dat de meeste verwijzingen van artsen inderdaad naar 

de Jeugd GGZ zullen gaan. Maar artsen mogen wel naar alle vormen van jeugdhulp die de 
gemeente heeft gecontracteerd, doorverwijzen. 

  
 Desgevraagd geeft de heer Seijben aan dat de gemeente bij de starters het woonplaatsbeginsel 

toetst. Er komt dus een signaal. Daarmee is de gemeente dus ook bekend met het feit dat een 
aanbieder met een cliënt op indicatie van de arts aan de slag gaat. De vraag is of er dan nog een 
beschikking op papier komt of dat het een signaal wordt. Wil de gemeente dit de burger nog laten 
weten of is dit ballast? Dit moet lokaal worden bepaald. 

 De heer Lenaards stelt vast dat de gemeente dus het signaal naar VECOZO geeft. 
 De heer Seijben antwoordt bevestigend. Of op een andere manier zolang dit nog niet werkt. 

 
De heer Simons stelt vast dat de tekst dus anders geformuleerd moet worden. In de tekst moet 
worden opgenomen dat er een signaal naar de aanbieder gaat. 
Aldus wordt afgesproken. 

  
 De heer Bierma grijpt terug op de vraag over het ondersteuningsplan. 
 De heer Seijben geeft aan dat de conclusie vanuit deze discussie is dat er geen 

ondersteuningsplan komt. Het plan van aanpak komt later terug. 
 Mevrouw Vaessen stelt voor om de verwijsbrief als ondersteuningsplan te zien. 
 De heer Simons vraagt of dit betekent dat de arts al precies aangeeft naar welk arrangement 

hij/zij verwijst. 
 De voorzitter antwoordt ontkennend. Artsen verwijzen gewoon op dezelfde manier als 

tegenwoordig. Daaruit kan men een arrangement destilleren. 
 Mevrouw Rosenke merkt op dat de huisarts nu ook al een inschatting van het traject maakt. 
 De heer Seijben voegt toe dat de aanbieder na het signaal van de verwijsbrief en de bepaling 

van het arrangement dit aan de gemeente kan melden, zodat de gemeente het 
woonplaatsbeginsel kan controleren. Na de controle wordt dit weer naar de aanbieder 
teruggekoppeld. Daarmee wordt alles ook vastgelegd. 

 Mevrouw Vaessen voegt toe dat CIO met TIP dit ook zodanig gaat invoeren. Dan kunnen zij de 
arrangementen ook gewoon overnemen. CIO werkt echter niet voor de gehele regio Zuid-
Limburg. 
 

 De heer Simons heeft nog een vraag over het woonplaatsbeginsel bij beschermd wonen. Het is 
immers mogelijk dat iemand gedurende het traject in een andere gemeente wordt ondergebracht. 
Moet hieraan nog specifiek aandacht worden besteed? Een organisatie van beschermd wonen is 
namelijk vaak in één gemeente ondergebracht. Die gemeente moet dan voor al die cliënten gaan 
betalen. 
Mevrouw Vaessen weet niet of dezelfde handreiking als bij jeugd ook bij beschermd wonen wordt 
gedaan. 

 Desgevraagd geeft mevrouw Van Wingerden aan dat hierover (politieke) afspraken moeten 
worden gemaakt. 

 De heer Oostdijk wijst op het probleem als cliënten buiten de regio worden geplaatst. 
 De heer Simons voegt toe dat men dan inderdaad met heel andere regels te maken kan krijgen. 
  
 De heer Franssen merkt op dat de betalende gemeente die gemeente is waar een cliënt in de 

gemeentelijke basisadministratie staat. 
 Mevrouw Vaessen geeft aan dat dit normaal gesproken zo is. Er zijn echter 

uitzonderingssituaties bij verblijf. Voor jeugd is daarvoor een handreiking opgesteld met een 
stappenplan. Voor beschermd wonen bestaat dit echter niet. 

 Mevrouw Van Wingerden voegt toe dat voor beschermd wonen dit wel vanuit de 
centrumgemeente op een andere manier wordt bekostigd. 

 De heer Seijben wil echter graag bekijken wat er gebeurt als cliënten buiten de regio worden 
geplaatst. 
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 De heer Van Geleuken vraagt of de factuur wordt gesplitst als een cliënt halverwege het jaar 
naar een andere woonplaats verhuist. 

 De heer Simons adviseert om dit te houden bij de eerste gemeente die het besluit heeft 
genomen. 

 De voorzitter vindt het interessant om dit vanuit de spiegelinformatie te bekijken. 
 De heer Van Hooren merkt op dat het voor het berichtenverkeer wel essentieel is, dus voor de 

spiegelinformatie c.q. declaratie. 
 De heer Simons geeft aan dat bij de arrangementen juist wordt afgesproken dat de zorg voor 

een heel jaar wordt verleend. Dan is het raar om tussentijds bij een gemeente buiten deze regio 
te factureren. 

 De heer Van Hooren deelt deze opvatting, maar het systeem moet wel weten hoe dit speciale 
geval behandeld moet worden. 

 De heer Seijben heeft hierop nu nog geen antwoord. 
 Desgevraagd geeft de heer Simons aan dat het bij jeugd iets makkelijker is dan bij de Wmo, 

omdat de grens verder weg ligt. Dit komt minder vaak voor. 
 De voorzitter stelt vast dat bij jeugd inderdaad sprake is van grotere afstanden. Bij jeugd worden 

echter de bovenregionale afspraken belangrijk. 
 Mevrouw Vaessen merkt op dat de toepassing van het woonplaatsbeginsel bij jeugd wel heel 

duidelijk is. 
  
 De heer Van Hooren vraagt ten aanzien van de zinsnede 'dienstverlening start direct' of de 

wachtlijsten niet meer bestaan. 
 In reactie hierop geeft de heer Lenaards aan dat in de DVO staat dat de dienstverlening binnen 

een maand moet opstarten. 
 De heer Voorhorst voegt toe dat men het een maand van tevoren moet aangeven als dit niet 

lukt. 
 De voorzitter vraagt of dit een relevante zin is in het kader van het woonplaatsbeginsel. 
 De heer Seijben antwoordt ontkennend. Deze zin moet worden verplaatst naar het proces. Er 

moet staan dat het geen beletsel is dat de dienstverlening wordt ingezet. 
 Aldus wordt afgesproken. 

 
 Controleprotocol 
 Mevrouw Liu licht toe dat voor de achttien Zuid-Limburgse gemeenten een bijeenkomst samen 

met de accountants wordt georganiseerd zodat er één controleprotocol komt voor deze regio. 
Deze vraag is al uitgezet. De accountants hebben zelf ook baat bij uniformiteit. 

  
 Proces toegang/toeleiding 
 De heer Seijben licht toe dat punt f: 'Aanbieder nodigt burger uit, burger kan zich ook zelf 

melden' in de subgroep is besproken. Aanbieders hebben gisteren echter nog aangegeven dat zij 
liever niet willen dat een burger zich zelf bij de aanbieder met de beschikking meldt. Er zullen zich 
dan immers ook mensen melden die nog geen beschikking hebben. Spreker legt dit voor als een 
bespreekpunt. 

 Mevrouw Vaessen merkt op dat is afgesproken dat men een warme overdracht zou realiseren. 
 De heer Oostdijk vindt dit ook helemaal niet bij de doelstelling van het Leger des Heils passen. 

Spreker deelt de opvatting van mevrouw Vaessen. 
 De heer Bierma merkt op dat dit geen standaardafspraak is. 
 Mevrouw Vaessen vindt dat dit genuanceerd moet worden. 
 De heer Seijben merkt op dat men hierbij te maken heeft met de standaard DVO en de 

uitzonderingen jeugd/Wmo. Spreker deelt de opvatting van mevrouw Vaessen over jeugd. 
Spreker stelt voor om een apart proces voor jeugd en een apart proces voor de zorg te maken. In 
de DVO is deze splitsing echter niet gemaakt. 

 Mevrouw Vaessen merkt aanvullend op dat er ook cliënten zullen zijn die vanuit het pgb zelf bij 
de aanbieders zullen aankloppen. De gemeente is daarin geen echte partij. Aanbieders zullen 
hiermee dus altijd te maken krijgen. 

 De heer Seijben deelt de opvatting van mevrouw Vaessen ten aanzien van het pgb. Dit gaat 
echter over het proces van de inkoop. 

 Afgesproken wordt dat de punt f zo blijft staan. 
 

 Ten aanzien van het ondersteuningsplan geeft de heer Seijben aan dat het al dan niet opnemen 
van de duur van het arrangement een discussiepunt is. In artikel 11.3 staan de termijnen 
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genoemd, maar staat niets over de start- en einddatum. De insteek vanuit de gemeente zou zijn 
om wel iets over termijn te zeggen zonder dat deze termijn 'keihard' is. De termijn moet een 
indicatie geven van de duur van het arrangement. 

 De heer Lenaards stelt vast dat er wel sprake is van een maximering van de tijd (maximaal drie 
tot vier jaar). De aanbieder zal daarnaast in overleg met de cliënt de duur en omvang van het 
arrangement bepalen en dit plan naar de gemeente terugkoppelen. 

 De heer Seijben merkt op dat in de DVO echter staat dat het plan van aanpak ter kennisname 
naar de gemeente komt. Dat is niet congruent met datgene wat nu wordt besproken, omdat de 
beïnvloeding vanuit de opdrachtgever dan weg is. 

 De heer Bierma merkt op dat de bedoeling was dat het ondersteuningsplan niet de hele zaak zou 
dichttimmeren, zodat de aanbieder het behandeldoel op een slimme manier kan realiseren. De 
termijnen moeten dan ook als indicatief worden beschouwd. Het is wel goed om ergens een 
maximumgrens te stellen. 

  
 Mevrouw De Haas stelt voor om te spreken van een evaluatiedatum. 
 Mevrouw Vaessen stelt voor om te spreken van een resultaat. Dan legt men het bij de burger 

neer. Spreekster denkt dat men met 'de duur van het arrangement' voorbijgaat aan de 
doelstelling van de DVO. Spreekster heeft hiermee moeite. 

 Mevrouw Rosenke gaat ervan uit dat het idee was dat de aanbieders zelf de kleine q willen 
bepalen. Spreekster begrijpt ook dat de gemeenten informatie willen hebben. In het plan van 
aanpak staan de afspraken van de behandelaar met de jeugdige. 

 De heer Bierma vindt dat er niets mis mee is om de te bereiken doelen aan een termijn te 
koppelen. 

 De heer Voorhorst vindt dat dit alleen geldt voor die doelen die voor de regisseur samen met de 
cliënt beïnvloedbaar zijn. 

 Mevrouw Vaessen vindt de vraag wat de meerwaarde is van 'de duur van het arrangement' in het 
ondersteuningsplan bij jeugd niet nodig. Dat is immers nog een stukje vanuit het oude denken. 
Wel kan de geldigheidsduur van een arrangement worden aangegeven. 

  
 Desgevraagd geeft de heer Simons aan dat de geldigheidsduur van een arrangement 

bijvoorbeeld maximaal drie jaar is. Spreker merkt op dat men ook andersom moet oppassen. De 
huidige ervaring leert immers dat een burger dan zegt recht te hebben op bijvoorbeeld 
negen maanden, terwijl de aanbieder na zes maanden al klaar is. 

 De heer Lenaards onderschrijft de opvatting van de heer Simons. Spreker stelt voor om iets over 
de duur in het plan van aanpak op te nemen. 

  
 De heer Seijben wil wel de afspraak maken dat in artikel 4/5 bij het plan van aanpak iets over de 

duur staat. Zo staat het immers niet in de DVO. Er bestaat dus geen formele grond. 
 Mevrouw Vaessen stelt vast dat de gemeente het gesprek met de aanbieder aangaat als in het 

plan van aanpak een onredelijke termijn staat. 
 Mevrouw Rosenke merkt op dat de besluiten telkens voor de duur van een jaar door de 

gemeente worden afgegeven. 
 De heer Lenaards voegt toe dat de aanbieders er ook absoluut niet op uit zijn om lange 

termijnen te hanteren. 
 De heer Seijben wil graag duidelijkheid scheppen. 
  
 De voorzitter grijpt terug op het voorstel van mevrouw Rosenke om evaluatiemomenten af te 

spreken. Anders zal men immers ieder jaar met een bulk aan keukentafelgesprekken moeten 
starten. 

 De heer Penninger stelt vast dat vanuit het berichtenverkeer het signaal naar de gemeente wordt 
gegeven dat de aanbieder met het arrangement is gestart. Ook kan het signaal worden gegeven 
dat men eerder klaar is of dat men meer tijd nodig heeft. Dan is de gemeente altijd in de control. 
De gemeente is dan ook op de hoogte van de gemiddelde duur van de arrangementen. Daarom 
moet ook niet de duur van het arrangement in het ondersteuningsplan komen te staan. Dit zal 
immers altijd tot discussies leiden. 

 De heer Lenaards en mevrouw Vaessen vinden beide dat men altijd met rechten zal schermen 
als de duur wordt opgenomen. 

 De heer Bierma stelt voor om indicatieve termijnen op te nemen. 
 De voorzitter stelt voor om evaluatiemomenten op te nemen. 
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 Mevrouw De Haas en de voorzitter merken ook dat de arrangementen qua duur en doorlooptijd 
zeer verschillen. 

 De heer Seijben geeft aan dat 'de duur van het arrangement' verwijderd wordt. Er moet wel iets 
worden beschreven als het plan van aanpak terugkomt. 
Aldus wordt afgesproken. 
 

 Plan van aanpak (artikel 11.5 DVO/bijlage 4) 
 De heer Van Hooren vraagt, ten aanzien van het proces onder punt c 'burger geeft toestemming 

delen informatie', wat er gebeurt als de toestemming van de burger ontbreekt terwijl een 
aanbieder al een intake heeft gehouden. Hoe kan de aanbieder dit declareren? Bij punt e staat 
immers dat de dienstverlening direct start (of is gestart bij het eerste gesprek). 

 De heer Lenaards antwoordt dat dit bij de uitvraag is meegenomen. 
 De heer Houben voegt toe dat als er een 'must' is, een aanbieder dit moet kunnen declareren. 

De vraag is of in de beschreven casus alle gegevens zoals die in het plan van aanpak staan, 
uitgewisseld moeten worden of alleen die gegevens die nu voor de declaratie worden bepaald. 

 Mevrouw Tillmann antwoordt dat de standaarden altijd kunnen worden toegevoegd ongeacht de 
toestemming. Het plan van aanpak en met name het onderdeel bijzondere gegevens kunnen 
echter niet zonder toestemming naar de gemeente worden teruggekoppeld. 

  
 De heer Van Hooren vindt dan de vraag wat de uitvraag is geweest. Radar heeft bij het opstellen 

van een plan van aanpak de eerste intakegesprekken immers niet meegenomen. Andere 
aanbieders echter wel. Daar zit dus de crux. 

 Mevrouw Tillmann vindt veel belangrijker dat de regisseur bij de start aan de cliënt de hele 
procedure rondom de gegevensuitwisseling uitlegt. Als een cliënt heel veel bezwaren heeft, zal 
dat in het gesprek met de regisseur al moeten blijken. 

 De voorzitter merkt op dat dit echter onverlet laat hetgeen de heer Van Hooren stelt, namelijk 
dat soms wel en soms niet in de arrangementstarieven die eerste stap is meegenomen. 

 De heer Simons geeft aan dat de bedoeling is dat de consultatie apart wordt ingekocht. In de 
uitvraag zit het moment dat het plan van aanpak daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Spreker hoopt 
ook dat dit door partijen zo wordt opgevat, anders moet bekeken worden in hoeverre dit 
gecorrigeerd kan worden. 

  
 De heer Oostdijk merkt op dat iedere ouder ook telkens apart toestemming moet geven. 
 De voorzitter stelt vast dat dit een ander punt betreft. De voorzitter en de heer Simons willen 

eerst de vraag van de heer Van Hooren graag beantwoorden. 
 Mevrouw Vaessen geeft aan dat de consultatie de fase betreft waarin men nog niet weet welke 

partij men erbij wil halen. 
 Mevrouw De Haas vindt dat er niet echt iets is veranderd. 
 De aanwezigen gaan met deze uitleg akkoord. 
  
 In antwoord op de vraag van de heer Oostdijk geeft de heer Simons aan dat deze vraag gaat 

over de fase tussen ‘wat’ en ‘hoe’. De wat-vraag staat in het ondersteuningsplan. Soms kan men 
dat echter niet in een keer in het plan van aanpak aangeven. 

 Mevrouw De Haas geeft aan dat ook daarbij niets is veranderd. Nu doet men ook nader 
onderzoek. 

 Mevrouw Liu stelt vast dat de heer Van Hooren aangeeft dat de kosten van het opstellen van het 
plan van aanpak in het tarief zijn meegenomen. 

 Mevrouw De Haas merkt op dat dit uiteindelijk er ook niets toe doet omdat men uiteindelijk één 
arrangementtarief krijgt. 

 De heer Seijben stelt vast dat aanbieders dit mogelijkerwijs verschillend hebben ingevuld. Dit kan 
inderdaad nog worden bekeken. 

 In antwoord op de vraag over het declarabel zijn als de burger geen toestemming geeft, geeft 
spreker aan dat telkens in het proces moet worden afgewogen welke informatie met wie moet 
worden gedeeld. Men moet echter vooral dienstverlening bieden. 

 Aldus wordt afgesproken. 
 

 De heer Van Hooren vraagt wat dan declarabel is. 
 De voorzitter antwoordt dat het arrangement declarabel is met inbegrip van het plan van aanpak. 
 Desgevraagd geeft de heer Bierma aan dat over het afbreken van een arrangement niets in de 

DVO staat opgenomen. 
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 De heer Lenaards stelt voor dat de zorg daadwerkelijk start met het arrangement. 
 Mevrouw Brans vindt ook dat de eerste behandeling het eerste moment is van de declarabele 

uren. 
 De heer Van Geleuken merkt op dat dit erg per sector verschilt. Iedere sector hanteert haar 

eigen cesuur. Met de intake bedoelt iedere sector ook waarschijnlijk iets anders. 
 De voorzitter vraagt of dit in de werkgroepen moet terugkomen. Spreker denkt dat met name bij 

de Jeugd GGZ de intake anders bekeken zal worden. 
 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Anders ontstaat achteraf bij de afrekening 

hierover 'gedoe'. 
 Mevrouw Vaessen wijst op de escape. Men kan altijd nog de uren van de consultatie declareren. 
 De voorzitter stelt vast dat de overgang afhankelijk van de sector en afhankelijk van de 

vraagstelling dus nog moet worden aangescherpt. Dit moet al dan niet in de 
arrangementstarieven worden bepaald dan wel in een apart onderdeel. 

 Mevrouw Liu kan dit nu niet invullen. Spreekster wil de verschillen graag per subgroep bekijken. 
Dit heeft namelijk gevolgen voor het tarief en dit moet uniform en transparant zijn. 
 

 Mevrouw Brans heeft nog een vraag over de wachtlijsten. De wachttijden hebben immers alles te 
maken met de vraag wanneer men de zorg laat ingaan. Enerzijds wil men immers de burger de 
keuze geven en anderzijds is dit een probleem voor de wachttijden. Welke datum moet worden 
genomen? Wat gebeurt er als de burger een beschikking heeft en men niet weet wanneer en 
waar de burger zich meldt? De burger heeft immers een bepaalde keuzevrijheid. 

 De voorzitter antwoordt dat in de DVO een aantal termijnen zijn gesteld. 
 De heer Bierma en de heer Lenaards voegen toe dat de gemeente bij een wachttijd naar een 

andere aanbieder zal bemiddelen. 
 De heer Seijben deelt mee dat de insteek is dat de burger van tevoren al de aanbieder kiest. Dit 

moet in het ondersteuningsplan worden opgeschreven. Daarna kan de burger zich natuurlijk wel 
altijd bedenken. De burger zal dan weer terug moeten naar de regisseur. 

  
 Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat bij een gedwongen afbraak van een traject een 

onderlinge afspraak moet worden gemaakt. Hierop wordt nog teruggekomen. De werkgroepen 
moeten aan de slag gaan met alles wat wel en niet binnen een arrangement past. 

 Mevrouw Liu voegt toe dat de conclusie over de zinsnede in bijlage 2 over het afbreken met de 
artikelen in de DVO te maken heeft. 
 

 De voorzitter wijst op het vraagpunt: 'eventueel p x q voor eigen bijdrage CAK' (pagina 7). 
 De heer Seijben antwoordt dat dit te maken heeft met een uitspraak die door de gemeenten 

moet worden gedaan ten aanzien van de eigen bijdrage. Bij jeugd is het tarief vastgesteld, maar 
bij de Wmo is dit afhankelijk van de ingezette zorg. De vraag is: wat moet aan de burger worden 
gemeld? Moet de burger weten wat de geïndiceerde zorg kost? 

 Mevrouw Van Wingerden vindt dat men dit algemeen moet houden. De eigen bijdrage moet 
immers nog worden berekend. De burger ziet dit pas op het moment dat men de CAK-
beschikking ontvangt. 

 De heer Lenaards voegt toe dat dit nu ook niet mogelijk is. De eigen bijdrage is immers 
afhankelijk van het fiscale inkomen. Momenteel kan men voor een indicatie van de eigen bijdrage 
echter via een website de gegevens invullen. 

 De heer Seijben stelt vast dat de burger vanuit de beschikking dus niet de kosten kent. Spreker 
vraagt of men dit wil. Spreker meldt vervolgens dat ergens in de wet staat dat iets over de hoogte 
van de eigen bijdrage moet worden gemeld. 

  
 De aanwezigen zien dit als een probleem waarvoor een slimme oplossing bedacht moet worden. 
  
 De heer Seijben stelt vervolgens vast dat in beschikking opgenomen wordt dat een cliënt 

bijdrageplichtig is, samen met de algemene informatie daarover. Het bedrag wordt niet genoemd, 
vooral omdat men niet weet wat de kosten zijn. 

 Aldus wordt afgesproken. 
 

 Mevrouw Brans vraagt op welk moment in het proces aan het CAK het aantal uren en het tarief 
worden doorgegeven. Is dat bij de aanvraag? 

 De heer Lenaards antwoordt dat dit bij de feitelijke geleverde zorg na vier weken gebeurt. 
Dit is helder voor alle aanwezigen. 
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 De heer Penninger vraagt naar de format. 
 De heer Seijben geeft aan dat verwezen wordt naar een bijlage. Vanuit de subgroep is gebleken 

dat er voor het ondersteuningsplan en het plan van aanpak geen format is. De format wordt 
vormvrij met 'kopjes' die er minimaal in moeten staan. De synchronisatie zal immers nog jaren 
duren. 

 De heer Lenaards vraagt of het niet zo zal zijn dat iedere gemeente hiervoor andere regels gaat 
bepalen. 

 De heer Seijben antwoordt ontkennend. 
 Mevrouw Vaessen geeft aan dat vanuit Parkstad een format voor jeugd is ontwikkeld. Maastricht-

Heuvelland vindt dit een goed plan en wil daarin enkel een paar dingen wijzigen. 
 De heer Seijben toont het plan waarover mevrouw Vaessen spreekt. Dit plan wordt nog 

gepubliceerd. Dit plan wordt echter niet opgelegd, maar dient als voorbeeld. 
 De heer Lenaards vraagt om een uniform overzicht. 
 De heer Seijben begrijpt deze oproep en probeert zoveel als mogelijk hierop te sturen. Aan de 

zorgkant bestaan echter ook diverse automatiseringssystemen. Daarom is één format momenteel 
niet reëel. 
 

 Bijzondere processen 
 
 Bijstellen doelstellingen 
 De heer Simons vraagt om 'en duur' in de eerste zin weg te laten. Dit betekent ook dat de gehele 

tweede zin weg kan. 
 De heer Seijben stelt vast dat de indicatiestelling voor drie jaar of zoals in Sittard-Geleen voor 

een jaar geldt. Wat gebeurt er als men daaroverheen gaat? 
 De heer Simons antwoordt dat het hier gaat over de 'wijziging arrangement'. Men maakt geen 

afspraak over tijd, maar wel over de geldigheidsduur. Als de geldigheid voorbij is, gaat men in 
ieder geval met elkaar aan tafel. 

 De heer Seijben zal de tekst aanpassen. 
 Aldus wordt afgesproken. 

 
 Wisselen opdrachtnemer (artikel 11.7) 
 De heer Simons mist hierbij iets. In bijlage 2 is heel duidelijk gesteld dat als een burger niet 

tevreden is over de aanbieder – om welke reden dan ook –, dit naar rato wordt verrekend. Daarbij 
moet wel worden beschreven dat er twee verschillende redenen zijn waarom dit overgaat naar 
een andere aanbieder; enerzijds omdat er iets anders met de cliënt moet gebeuren en anderzijds 
vanwege ontevredenheid over de aanbieder. Spreker wil graag dat beide situaties worden 
beschreven. 

 De heer Lenaards stelt vast dat het wisselen van de aanbieders in de uitvraag zo besloten is. 
Voor het wisselen – om welke reden dan ook – is geen uitzondering gemaakt. Daarvan moet men 
blijven uitgaan. Spreker wil hierop geen uitzonderingen maken. 

 De heer Simons geeft aan dat als men de kwaliteit levert die wordt gevraagd, er niets aan de 
hand is. De aanbieder krijgt dan conform het berekende arrangement betaald. 

 De heer Lenaards merkt op dat een cliënt altijd om meerdere redenen kan stoppen. 
 Mevrouw Vaessen deelt mee dat de gemeente shopgedrag van de burgers wil voorkomen. 
 De heer Simons wil alleen een relatie leggen als de aanbieder in gebreke blijft ten aanzien van 

de gestelde vraag. 
 Mevrouw Vaessen verwacht ook een stuk verantwoordelijkheid van de burger. Ook omdat in het 

voortraject zoveel wordt geïnvesteerd. 
  
 De heer Voorhorst vraagt of de gemeente de mogelijkheid heeft om shopgedrag te voorkomen. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit als een nieuwe aanvraag moet worden gezien. 
 De voorzitter voegt toe dat de naam van de aanbieder ook in het ondersteuningsplan komt te 

staan. 
 Desgevraagd geeft mevrouw Vaessen aan dat in het gesprek bij de regisseur wordt aangegeven 

dat deze zorg door deze aanbieder wordt verleend. Een burger kan hierover dan nog altijd 
nadenken. 

 De heer Simons vindt dat de gemeente wel het heft in eigen handen moet kunnen nemen. 
  
 Mevrouw De Haas voegt toe dat er ook jongeren zijn waarmee men iets gaat uitproberen. 
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 Mevrouw Vaessen vindt dit een andere casus. 
 De heer Simons en mevrouw Liu stellen vast dat deze vraag altijd terug bij de regisseur en de 

gemeente komt. Daar wordt de zaak dan opnieuw goed bekeken, zodat het declaratieproces ook 
altijd goed verloopt. 

 De voorzitter voegt toe dat zorghoppen hopelijk wordt ingedamd, terwijl het in gebreke blijven 
wel nog goed uitgewerkt moet worden. 

 De heer Seijben deelt mee dat de algemene lijn nog moet worden uitgeschreven. 
 De heer Voorhorst vindt het elkaar op de hoogte houden in dit kader ook heel belangrijk. 

 
 De heer Van Hooren stelt vast dat in de gedane uitvraag 10% shoppers zitten. Als dit naar 

bijvoorbeeld 5% wordt gedrukt, zal dit een besparing in de zorg opleveren. Spreker stelt vast dat 
aan deze knop dus wordt gedraaid. De aanbieder heeft dus minder middelen en de cliënten 
langer in de zorg. 

 De voorzitter antwoordt dat de vraag is hoe groot die omvang precies is en hoe dit in de gedane 
uitvraag is teruggekomen. Dit zal volgend jaar via het volgen van de spiegelinformatie en het 
systeem duidelijk worden. 
 

 De heer Penninger vraagt of het ondersteuningsplan per cliënt, per arrangement is of per cliënt 
met meerdere arrangementen geldt. 

 De heer Simons antwoordt dat beide opties mogelijk zijn. In een ondersteuningsplan kunnen 
meerdere arrangementen worden aangegeven en dus ook meerdere aanbieders. 

 De heer Penninger vraagt of dit wel in de toewijzing netjes wordt gesplitst. 
 De heer Seijben voegt toe: 'maar niet in de beschikking'. Er worden geen verschillende 

beschikkingen voor hetzelfde gemaakt. Alleen in de beginsituatie kan dit anders zijn omdat het 
systeem dan nog niet goed is aangepast. 

 De heer Van Hooren geeft aan dat Radar wel twee berichten nodig heeft als een cliënt 
twee arrangementen heeft. 

 De heer Seijben legt uit dat er een verschil bestaat met wat de burger krijgt. Er komt een 
beschikking met een compleet ondersteuningsplan waarbij het signaal naar de aanbieders gaat 
rondom de verschillende arrangementen. 

 De voorzitter vindt dit ook de kracht van de arrangementen. Men creëert daarbij een samenhang 
tussen 'verschillende takken van sport'. 
 

 Lopende dienstverlening 1-1-2015 
 De voorzitter geeft aan dat 'de indicaties die langer doorlopen dan 31-12-2015' een vraagpunt is. 
 De heer Simons vraagt zich af of dit vraagpunt wel aan de orde is. 
 De heer Seijben hoort vanuit de subgroep dat er heel veel mensen in de Wmo zijn die een 

indicatiedatum hebben die langer loopt dan 31-12-2015. De vraag is wat hiermee moet gebeuren. 
 Mevrouw Vaessen deelt mee dat de indicaties bij jeugd eindigen op 31-12-2015. Spreekster vindt 

dat deze cliënten herbeoordeeld moeten worden. Eventueel zal men dan een nieuw arrangement 
moeten afgeven. 

 De voorzitter geeft aan dat de enige uitzondering bij beschermd wonen zit. Daar geldt immers 
vijf jaar. De rest loopt allemaal na een jaar af, ook het pgb bij beschermd wonen. 

  
 De heer Lenaards vraagt wat met de Wmo-cliënten gebeurt die een langdurige indicatie hebben. 
 De heer Seijben geeft aan dat daarbij dezelfde lijn wordt gevolgd als bij jeugd. 
 Mevrouw Vaessen voegt toe dat het ook aan de verordening ligt die regio's of gemeenten 

hebben opgesteld. Daarin kan men termijnen opnemen. 
 De heer Lenaards heeft begrepen dat de gemeente Sittard-Geleen maximaal een indicatie voor 

een jaar afgeeft en dat Maastricht maximaal een indicatie voor drie jaar afgeeft. 
 De voorzitter en mevrouw Vaessen antwoorden beide bevestigend. 
  
 De heer Penninger vraagt meer uitleg over het behandelplan. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat als de gemeente in 2015 een nieuwe indicatie afgeeft, dit 

afhankelijk van de afspraken kan worden voortgezet. Bij jeugd is echter sprake van een 
centrumregeling die voor één jaar geldt, waarbij Maastricht de hele inkoop voor alle vormen van 
jeugdhulp regelt. Volgend jaar zal daarvoor een knip ontstaan. Nu staat in de centrumregeling dat 
deze knip wordt toegepast. Als wordt besloten dat Maastricht de inkoop voor 2016 blijft doen, zal 
de centrumregeling opnieuw moeten worden aangepast en vastgesteld door de 
achttien gemeenten. 
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 De heer Penninger vraagt zich af hoe een aanbieder dan de capaciteit moet plannen. 
Aanbieders hebben immers te maken met cao-afspraken waarbij men negen weken van tevoren 
de roosters moet maken. 

 De voorzitter moet deze bedrijfsmatige discussie helaas afkappen. Het is een illusie om te 
denken dat op 31-12-2015 of op 1-1-2016 alle keukentafelgesprekken worden gevoerd. Dit wordt 
een continu proces. 

 De heer Lenaards merkt op dat de cliënten dit ook moeten weten. 
 

 De voorzitter vraagt of er ten aanzien van bijlage 4 nog hele prangende vragen zijn. Het is 
immers al 16.30 uur en bijlage 4 is nog niet geheel behandeld. De voorzitter verzoekt de 
aanwezigen om ten aanzien van bijlage 5 vooral virtueel nog de opmerkingen aan te leveren, 
zodat deze verwerkt kunnen worden. 
 

 De heer Houben merkt op dat de privacy en de Wet bescherming persoonsgegevens ook in de 
werkgroep zijn besproken. Dit onderwerp staat ook gedeeltelijk in de DVO. Samenvattend geeft 
spreker aan dat er nog een aantal wettelijke aanvullingen zijn die nog expliciet benoemd moeten 
worden. Spreker zal deze informatie via de website delen. 

 De heer Bierma voegt toe dat de informatie in deze bijlage wordt opgenomen. 
 

 Mevrouw Brans vraagt ten aanzien van het voorbeeld van de huisarts die indiceert en direct 
doorstuurt of de code ook via het berichtenverkeer ingevoerd moet worden. Spreekster vraagt 
dus hoe men de mensen praktisch in het systeem invoert. De aanbieder kan immers niets doen 
zolang hij geen toewijzingscode 302 heeft. 

 Mevrouw Liu antwoordt dat hierover ook in de werkgroep is gesproken. Er is gevraagd of het 
technisch mogelijk is om alleen een 302 op te voeren. 

 De heer Penninger heeft dit nagevraagd, maar deze vraag staat nog open. 
 De voorzitter stelt voor dat de werkgroep met een voorstel hieromtrent komt, dat vervolgens op 

de website zal worden geplaatst. 
 Aldus wordt afgesproken. 
  
5. Bijlage 5 van de DVO, toelichting/behandeling - Juwi Liu en Huub Seijben 
 Is niet aan de orde gekomen. 

 
6. Samenvatting en vervolgafspraken 
 De voorzitter deelt mee dat deze ontwikkeltafel eigenlijk nog niet geheel uitontwikkeld is. Dit 

proces wordt dan ook virtueel vervolgd. Het verslag van deze bijeenkomst wordt aan het begin 
van volgende week op de website geplaatst. Daarnaast komen er nog stukken rondom de privacy 
en de Wet bescherming persoonsgegevens. Verder komt er nog een aanpassing van bijlage 4. 
De voorzitter verwacht van iedereen nog een actieve bijdrage aan bijlagen 4 en 5, zodat men aan 
het eind van volgende week tot definitieve voorstellen kan komen. 

 De heer Bierma deelt mee dat de vaststelling van de bijlagen 4 en 5 is gemandateerd aan 
mevrouw Tiny Beenackers, directeur Sociaal Domein van de gemeente Maastricht. Verder is nog 
afgesproken dat dit in het directieoverleg wordt besproken. 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 
16.37 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Maastricht, 26 november 2014 


